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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, 
ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Висвітлено недоліки в законодавчому механізмі забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному провадженні, в Україні; обґрунтовано необхідність та шляхи удос-
коналення законодавства у цій сфері з урахуванням європейських стандартів. 
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ратура.

Постановка проблеми. Разом із активізацією боротьби з організованою 
злочинністю, корупцією серед вищих посадовців держави, військовими та ін-
шими злочинами актуальності набуває вирішення проблем щодо належно-
го функціонування інституту забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному провадженні, та очевидною стає необхідність його реформу-
вання.

Боротьба новостворених в Україні Національного антикорупційного 
бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Генеральної інспекції 
Генеральної прокуратури, Головної військової прокуратури (а незабаром 
Державного бюро розслідувань) з корупційними проявами, організованою 
злочинністю і військовими правопорушеннями ставить перед ними нові ви-
клики під час виконання обов’язку доказування обставин щодо вчиненого 
кримінального правопорушення.
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Безперечно, жоден доказ не має наперед встановленої сили, проте в умо-
вах їх збирання щодо вже вчинених злочинів одним із основних доказів вини 
осіб є показання – відомості, які надаються в усній або письмовій формі під 
час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом 
стосовно відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають зна-
чення для цього кримінального провадження. 

Із закріпленням у Кримінальному процесуальному кодексі України (п. 16 
ч. 1 ст. 7 та ч. 4 ст. 95) [1] безпосередності дослідження показань як однієї з 
основних засад кримінального провадження, тобто можливості суду обґрун-
тувати свої висновки лише за допомогою показань, які він безпосередньо 
сприймав під час судового засідання, і покладення на сторону обвинувачен-
ня обов’язку забезпечити присутність під час судового розгляду свідків обви-
нувачення, все більшої актуальності набуває інститут забезпечення безпеки 
осіб, які надають такі показання. Безперечно, що особа погодиться надавати 
правдиві показання у суді тільки у випадку впевненості у своїй безпеці та 
безпеці своєї сім’ї. 

Водночас Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві» (Закон) [2] прийнято ще у 1993 році, тож він 
не повною мірою відповідає викликам сьогодення, а також європейським 
стандартам, які були взяті до уваги в багатьох країнах ЄС при прийнятті но-
вого законодавства про захист свідків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам удосконалення 
процедури забезпечення безпеки осіб у кримінальному провадженні приді-
ляли увагу О.В. Бардацька, І.В. Басисита, В.І. Бояров, М.І. Костін, А.М. Орлеан, 
П.В. Серебрянський та інші науковці. Однак більшість досліджень у цій сфері 
сфокусовані на окремих недоліках цього механізму, невідповідності європей-
ським стандартам чи конкретних заходах забезпечення безпеки. Проте ви-
окремлення основних засад в законодавстві України, що потребують удоско-
налення, не здійснювалось.

Метою статті є комплексний аналіз законодавчого механізму у сфе-
рі забезпечення безпеки осіб у кримінальному провадженні в Україні із за-
значенням європейських стандартів у цій сфері і найкращих практик роботи 
аналогічних інститутів зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як слушно зазначає 
А.М. Орлеан [3], основні європейські стандарти у сфері забезпечення безпеки 
осіб у кримінальному провадженні зосереджені у Рекомендаціях Rec (97) 13 
та Rec (2005) 9 Комітету міністрів Ради Європи (Рекомендації РЄ) [4; 5], а та-
кож у Європейській конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 
1959 року та Другому додатковому протоколі до неї 2001 року, Директиві Єв-
ропейського парламенту та Ради Європейського Союзу щодо встановлення 
мінімальних стандартів забезпечення прав, підтримання та захисту жертв 
злочинів від 25 жовтня 2012 року та у практиці Європейського Суду з прав 
людини. Питання взаємодії та забезпечення безпеки в окремих категоріях 
кримінальних проваджень врегульовано спеціалізованими міжнародними 
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нормативно-правовими актами за різними напрямами протидії злочинності 
(наприклад, Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людь-
ми 2005 року).

Рекомендація РЄ (97) 13 та Рекомендація РЄ (2005) 9 чітко регулюють за-
гальні принципи, якими керуються під час застосування заходів із захисту 
свідків. Комітет міністрів Ради Європи вважає неприйнятним те, що система 
кримінального судочинства може не доставити підсудних до суду та не отри-
мати судове рішення у зв’язку з тим, що свідки відмовилися надавати прав-
диві та добровільні свідчення. Тому вони рекомендують, щоб кожна держава 
керувалась такими загальними принципами:

– необхідні законодавчі та практичні заходи мають бути прийняті для за-
безпечення добровільного надання свідчень та захисту свідків від будь-яких 
посягань;

– за акти залякування свідків і близьких до них людей має передбачатися 
покарання як за окремий кримінальний злочин або як складова частина зло-
чину щодо використання незаконних погроз;

– необхідно заохочувати свідків повідомляти компетентним органам будь-
яку інформацію, що стосується кримінальних злочинів, а потім давати свід-
чення у суді;

– працівники системи кримінального правосуддя повинні мати належну 
підготовку для випадків, коли свідки потребуватимуть заходів захисту, а та-
кож нормативні документи, якими слід керуватись;

– всі етапи процедур, що стосуються прийняття, здійснення, зміни та ска-
сування заходів захисту, повинні зберігатися в таємниці; за несанкціоноване 
розкриття цієї інформації має передбачатись кримінальна відповідальність;

– під час здійснення заходів захисту слід також брати до уваги необхід-
ність забезпечення належного балансу з принципом захисту прав і очікувань 
потерпілих.

Передусім потрібно звернути увагу на категорії осіб, які мають право на 
забезпечення безпеки у зв’язку з участю в кримінальному судочинстві.

Згідно зі ст. 2 Закону право на забезпечення безпеки за наявності відповід-
них підстав в Україні мають:

– особа, яка заявила до правоохоронного органу про кримінальне право-
порушення або в іншій формі брала участь чи сприяла виявленню, попере-
дженню, припиненню або розкриттю кримінальних правопорушень;

– потерпілий та його представник у кримінальному провадженні;
– підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні представники;
– цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники у справі про 

відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
– представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;
– персонал органу пробації;
– свідок;
– експерт, спеціаліст, перекладач і понятий; 
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– члени сімей та близькі родичі зазначених осіб, якщо шляхом погроз або 
інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на учасників 
кримінального судочинства.

У пункті 22 Рекомендацій РЄ (2005) 9 зазначено, що програми захисту свід-
ків повинні створюватись та бути доступними для свідків і осіб, які співпра-
цюють із правосуддям і які потребують захисту.

У вказаних Рекомендаціях надано визначення цих категорій осіб, а саме: 
«свідок» – це будь-яка особа, яка володіє інформацією, що стосується кри-

мінального провадження та яка надала і/або може давати свідчення (неза-
лежно від статусу, прямого або непрямого, усного чи письмового свідчення, 
відповідно до національного законодавства), та яка не підпадає під визна-
чення «особа, яка співпрацює із правосуддям»;

«особа, яка співпрацює із правосуддям» – це будь-яка особа, яка притягу-
ється до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, або була визнана 
винною за участь в злочинному угрупованні чи іншій злочинній організації 
будь-якого роду, або за злочини, пов’язані з організованою злочинністю, але 
яка водночас погоджується співпрацювати з органами кримінального пра-
восуддя, зокрема шляхом надання свідчень про кримінальні угруповання чи 
організації, або про будь-які злочини, пов’язані з організованою злочинністю 
чи іншими тяжкими злочинами.

Таке визначення свідка є узагальненим та охоплює будь-яку особу, яка во-
лодіє актуальною інформацією щодо кримінального провадження, яка може 
бути жертвою, свідком і потерпілою стороною, проте не є особою, яка спів-
працює з судочинством. Особа, яка співпрацює із судочинством, може бути 
підозрюваною, обвинуваченою чи засудженою.

Дуже важливо розмежувати зазначені поняття у законодавстві, оскіль-
ки застосування та види заходів захисту у європейській практиці повніс-
тю відрізняються у випадках щодо свідків і щодо осіб, які співпрацюють із 
судочинством.

Крім того, Рада Європи вважає, що держава повинна забезпечити захист не 
лише свідка і особи, яка співпрацює із судочинством, а й близьких їм людей. 
Відповідно до зазначених Рекомендацій близькі особи свідків і осіб, які спів-
працюють з правосуддям, – це родичі та інші особи, які перебувають у тіс-
ному зв’язку зі свідками і особами, які співпрацюють із правосуддям, у тому 
числі подружжя (співмешканці), діти та онуки, батьки, брати і сестри.

На наш погляд, в законодавстві України доцільно закріпити більш точний 
та вичерпний перелік близьких родичів.

Слід зауважити, що сфера застосування вказаних рекомендацій не стосу-
ється осіб, чия інформація стала підставою для початку розслідування, а та-
кож інших учасників кримінального провадження – суддів, прокурорів, полі-
цейських, експертів і перекладачів, які при виконанні своїх обов’язків потен-
ційно можуть отримати важливу інформацію і, відповідно, бути жертвами 
залякувань.

У світовій практиці щодо забезпечення захисту свідків розрізняють про-
цесуальні та непроцесуальні заходи захисту.
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Процесуальні – це спеціальні правила ведення допиту свідків у межах кри-
мінального провадження, а також процесуальний захист вразливої категорії 
свідків з метою запобігання їх віктимізації. Як правило, процесуальні заходи 
визначено в кримінально-процесуальному законодавстві.

Непроцесуальні заходи – це захист свідка через забезпечення його основ-
них прав і свобод шляхом застосування програми захисту свідків. 

Якщо процесуальні засоби захисту частково визначено в Кримінальному 
процесуальному кодексі України та часто використовуються на практиці, то 
із застосуванням непроцесуальних засобів виникають труднощі. «Програма 
захисту свідків» (ПЗС) як інститут в Україні не застосовується, фактично у 
національному законодавстві та практиці захисту свідків використовуються 
тільки окремі її елементи, незважаючи на практику її впровадження у біль-
шості країн Європи у зв’язку із зростанням впливу організованої злочиннос-
ті і терористичних груп.

У Законі процесуальні та непроцесуальні заходи не розмежовані, їх ви-
черпний перелік не надано, проте виокремлено наступні – особиста охорона, 
охорона житла і майна; видача спеціальних засобів індивідуального захисту і 
сповіщення про небезпеку; використання технічних засобів контролю і про-
слуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження; 
заміна документів та зміна зовнішності, зміна місця роботи або навчання; 
переселення в інше місце проживання; поміщення до дошкільної виховної 
установи або установи органів соціального захисту населення; забезпечення 
конфіденційності відомостей про особу; закритий судовий розгляд. 

Найбільш поширеними позапроцесуальними заходами у зарубіжних краї-
нах [6] для свідків, які включені до Програми захисту свідків, є фізичний і 
технічний захист особи та майна; переселення, яке може бути тимчасовим 
або постійним, захист персональних даних та інформації про власність; зміна 
персональних даних. Також ПЗС може включати в себе такі заходи, як змі-
на місця проживання, роботи або навчання; зміна зовнішності, включаючи 
пластичну хірургію; соціальна реабілітація; фінансова допомога; професійна 
перепідготовка; надання консультаційної та юридичної допомоги; особливі 
умови для осіб, які знаходяться під вартою.

Відповідно до п. 15 Рекомендацій РЄ (2005) 9 свідки/особи, які співпрацю-
ють з органами правосуддя, яким погрожують, мають право на отримання 
відповідного захисту, враховуючи конкретні характеристики справи і осо-
бисті потреби охоронюваної особи.

Існують певні відмінності в організації механізму ПЗС в зарубіжних держа-
вах, можливо, через відмінності в правових системах та традиціях цих дер-
жав, а також через масштаби організованої злочинності у них. Розглянемо 
основи цих заходів порівняно з існуючими в нашій державі.

По-перше, перелік злочинів, під час провадження за фактами яких може 
застосовуватись ПЗС, є неоднаковим у кожній державі. 

Так, позапроцесуальні заходи захисту свідків у Бельгії та Італії можуть ви-
користовуватися тільки у випадках певних злочинів, в той час як згідно з за-
конодавством Литви вони можуть бути використані за тяжкі злочини.
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Кількість осіб, до яких застосовано ПЗС, у різних країнах є різною залежно 
від загроз, що існують. Наприклад, у 2005 році налічувалося близько 5000 
учасників італійської ПЗС (більше 1000 свідків та майже 4000 їхніх роди-
чів), що становить 91 особу на мільйон жителів. У Німеччині й Нідерландах 
кількість учасників того ж року за різними оцінками становить від однієї до 
трьох осіб на мільйон жителів.

В Україні перелік кримінальних правопорушень, під час здійснення прова-
дження у яких можуть застосовуватись заходи забезпечення безпеки, відсут-
ній. Тобто законодавство надає можливість прийняти рішення про застосу-
вання будь-якого з заходів безпеки під час здійснення провадження за будь-
яким із злочинів. Так, можна застосувати особисту охорону, вартість здій-
снення якої є вкрай значною, у провадженні за злочином невеликої  тяжкості. 

Наприклад, згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень Хмельниць-
ким міськрайонним судом Хмельницької області 6 січня 2017 року застосова-
но заходи безпеки у вигляді особистої охорони потерпілого у кримінальному 
провадженні стосовно особи, що обвинувачується за ч. 1 ст. 190 КК Украї-
ни. Заходи безпеки застосовано за заявою потерпілого щодо погроз на його 
адресу з вимогами відмовитись від обвинувачення. Водночас ухвалою суду 
від 17 лютого 2017 року провадження закрито у зв’язку з відмовою прокуро-
ра від обвинувачення та відсутністю згоди потерпілого на підтримання об-
винувачення в суді.

Облік застосованих заходів загалом по державі не ведеться.
Водночас відповідно до п. 10 додатка до Рекомендацій РЄ (2005) 9 за-

ходи захисту спрямовані на боротьбу з тяжкими злочинами, в тому числі 
пов’язаними з організованою злочинністю і тероризмом та порушенням 
міжнародного гуманітарного права.

По-друге, відмінним є місце в системі органів державної влади, структури, 
що забезпечує безпеку свідків. Якщо у деяких країнах, у тому числі Австрії, 
Словаччині та Великобританії, захист свідків забезпечується поліцією, то в 
інших (наприклад, Нідерландах) програми діють у рамках виконавчої або су-
дової влади. 

Федеральна програма безпеки свідків США (WITSEC) є найдовготривалі-
шою програмою такого роду в світі. Вона підпорядковується протягом по-
над 30 років Службі судових приставів. Її основним елементом є секретність 
і пос тійне переміщення, часто в поєднанні зі зміною особистих даних, які на-
даються свідкам і їх сім’ям. WITSEC почала своє існування як новий інстру-
мент після невдалої боротьби з американсько-італійською мафією, яка напо-
легливо залякувала і вбивала свідків. У період з 1971 до 2011 року понад 8300 
свідків (переважно особи, які співпрацювали з судочинством) і 9800 членів їх 
сімей взяли участь у програмі.

WITSEC стала зразком для таких програм по всьому світі. У Канаді та Ав-
стралії діють аналогічні федеральні програми, які співіснують з програмами, 
встановленими окремими штатами. 

В Україні здійснення заходів безпеки згідно з ч. 3 ст. 3 Закону покладено 
за підслідністю на органи служби безпеки, Державного бюро розслідувань, 
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органи внутрішніх справ, органи Національної поліції або Національне анти-
корупційне бюро України, у складі структур яких з цією метою створюють-
ся спеціальні підрозділи. Безпеку осіб, яких беруть під захист, якщо кримі-
нальні провадження знаходяться у провадженні податкової міліції або суду, 
забезпечує за їх рішенням, відповідно, орган служби безпеки, Державного 
бюро розслідувань, орган внутрішніх справ, орган Національної поліції, На-
ціональне антикорупційне бюро України або орган чи установа виконання 
покарань, слідчий ізолятор. Безпеку особи, взятої під захист, якщо її трима-
ють в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, забезпечує відпо-
відний підрозділ такої установи чи слідчого ізолятора незалежно від того, 
у провадженні якого органу знаходиться кримінальне провадження.

Згідно з п. 28 Рекомендацій РЄ (2005) 9 підрозділи по захисту свідків повин-
ні мати певну оперативну автономію і не брати участі в підготовці справи чи 
розслідуванні, однак існуючі в Україні підрозділи по забезпеченню безпеки 
осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві, знаходяться у структурі 
слідчих чи оперативних підрозділів і відповідно до параграфа 2 Криміналь-
ного процесуального кодексу України фактично є стороною обвинувачення 
та не завжди наділені необхідною автономією.

Жодного органу, що координував би роботу підрозділів вказаних органів 
по захисту свідків, в Україні не існує, як і єдиного обліку взятих під захист 
осіб.

У пункті 22 Рекомендацій РЄ (2005) 9 зазначено, що основною метою про-
грами захисту свідків повинна бути охорона життя та особиста безпека свід-
ків/осіб, які співпрацюють з органами правосуддя, та близьких до них людей, 
зокрема, забезпечення відповідного фізичного, психологічного, соціального 
і фінансового захисту і підтримки. 

Проте в Україні вказаними підрозділами переважно надається тільки осо-
биста охорона або охорона майна.

Таким чином, очевидною є необхідність створення в Україні підрозділу 
щодо захисту свідків – спеціального органу, до компетенції якого входитиме 
захист осіб, включених до ПЗС, і виконання всіх інших завдань, зазначених у 
п. 22 Рекомендацій РЄ (2005) 9.

По-третє, різними є підходи до визначення осіб, уповноважених на прий-
няття рішення про забезпечення безпеки осіб у кримінальному провадженні.

В окремих країнах рішення щодо застосування заходів безпеки прийма-
ється однією посадовою особою (міністр юстиції, прокурор чи керівник по-
ліції). У Німеччині рішення щодо включення у програму або виключення з 
неї приймаються підрозділом, що забезпечує безпеку осіб, та державним об-
винувачем. 

Однак передові практики європейських держав передбачають створення 
міжвідомчої Комісії, яка приймає рішення про включення свідка до програ-
ми захисту.

Так, в Італії та Бельгії ПЗС реалізується багатопрофільними органами: ко-
місією в складі заступника державного секретаря Міністерства внутрішніх 
справ, суддів, прокурорів, експертів у сфері організованої злочинності.
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В Україні згідно з ч. 2 ст. 3 Закону рішення про застосування заходів без-
пеки приймається слідчим, прокурором, судом, у провадженні яких знахо-
дяться кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, у роз-
слідуванні чи судовому розгляді яких брали або беруть участь особи, зазна-
чені у ст. 2 Закону, а також органом (підрозділом), що здійснює оперативно- 
розшукову діяльність, щодо осіб, які брали участь або сприяли виявленню, 
попередженню, припиненню злочинів.

Рішення про застосування заходів безпеки може бути прийнято слідчим 
суддею у випадках, передбачених ст. 206 КПК України.

Тобто перелік органів, що приймають рішення про забезпечення безпеки, 
є надто широким, що не завжди сприяє об’єктивній оцінці реальності існую-
чої щодо свідка загрози. Вбачається доцільним зменшити в Україні кількість 
суб’єктів, уповноважених на прийняття таких рішень, забезпечивши при цьо-
му більш виважений та обґрунтований підхід до їх прийняття із врахуванням 
європейських стандартів.

Так, при визначенні доцільності включення свідка до ПЗС необхідно до-
тримуватися наступних критеріїв, визначених Рекомендацією РЄ (2005) 9:

– причетність до справи особи, яка потребує захисту;
– важливість її внеску у справу;
– важливість загроз;
– бажання і можливість особи стати суб’єктом захисту.
Водночас слід зазначити, що важливість внеску свідка у справу – ключо-

вий критерій, який має братися до уваги. Внесок свідка у вирішення справи 
шляхом надання показань повинен бути суттєвим і мати вирішальне значен-
ня. Тобто свідок має володіти інформацією про злочин, особу злочинця або 
інші суттєві обставини, які необхідні для вирішення справи по суті.

Розкриваючи цю важливу інформацію, свідок ставить під загрозу своє жит-
тя, здоров’я, свободу, фізичну недоторканність або своє майно. Для визна-
чення, який саме тип заходів захисту буде застосований, необхідно оцінити 
важливість, реальність загрози. При проведенні такої оцінки ключову роль 
повинні відігравати орган досудового розслідування та психолог. У деяких 
випадках свідок, перебуваючи у стані психологічного стресу, відчуває не ре-
альну, а уявну небезпеку. Тому важливо, щоб свідку була надана психологічна 
допомога для того, щоб визначити обґрунтованість причин побоювання.

Застосування заходів захисту потребує значних економічних і людських 
ресурсів. Рішення при цьому повинно прийматися з урахуванням принци-
пу пропорційності, необхідності та субсидіарності. Необхідність означає, що 
відсутні інші докази, які можуть вважатися достатніми для вирішення спра-
ви по суті та розкриття злочину. Тобто заходи захисту є необхідними і най-
більш доцільними для забезпечення свідчень певного свідка. У свою чергу, 
показання цього свідка мають бути вирішальними для прийняття рішення 
судом. Крім того, при виборі доказів та дослідженні принципу необхідності 
слід також враховувати інтереси потерпілого або жертви. Відтак потрібно до-
тримуватися принципу пропорційності між заходами захисту і серйозністю/
реальністю загрози. Застосування заходів захисту може вплинути на право 
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обвинуваченого на справедливий суд, наприклад, обмежуючи право допиту-
вати свідка щодо його особи. Тому будь-які обмеження мають бути винятком 
із принципу на справедливий суд, гарантованого ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод. Відповідно, слід застосовувати най-
менш жорсткі заходи (від найменшого до найбільшого), що будуть достатні-
ми в кожному конкретному випадку.

Окремо слід зазначити, що п. 25 Рекомендації (2005) 9 Ради Європи запро-
поновано введення інституту термінових і тимчасових заходів, що діятимуть 
до того, як буде розглянуто питання щодо включення особи до ПЗС. 

В умовах сьогодення, враховуючи покладення Конституцією України [7] 
на прокурора функції не тільки підтримання обвинувачення в суді, а й орга-
нізації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та вирішен-
ня інших питань під час кримінального провадження, для забезпечення опе-
ративності ухвалення зазначених вище рішень доцільно надати можливість 
їх прийняття Генеральному прокурору та його заступникам, керівникам ре-
гіональних прокуратур, а також керівнику Генеральної інспекції Генеральної 
прокуратури України.

Висновки. Таким чином, законодавчий механізм забезпечення безпеки 
осіб у кримінальному провадженні, що має стати одним із основних засобів 
для ефективного виконання завдань провадження, потребує удосконалення 
із врахуванням європейських стандартів та найкращих практик зарубіжних 
країн. Водночас Україні слід виробити власну систему для захисту свідків, що 
була б ефективною в умовах реалій сьогодення, а тому висвітлені проблемні 
питання повинні стати предметом подальших наукових досліджень та спіль-
них обговорень науковців і практиків.
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Тарас СЕМКИВ  

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Освещены недостатки в законодательном механизме обеспечения безопасности лиц, 
участвующих в уголовном производстве, в Украине; обосновываются необходимость и пути 
усовершенствования законодательства в этой сфере с учетом европейских стандартов.

Ключевые слова: обеспечение безопасности; уголовное производство; защита свидете-
лей; прокуратура.

Taras SEMKIV 

IMPROVING THE PROTECTION OF THE SAFETY OF PERSONS 
WHO ARE PARTICIPATING IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS

The article highlights shortcomings in the legislative the mechanism of ensuring the person security 
which involved in criminal proceedings in Ukraine and ways of its improvement with European 
standards; the necessity and ways of improvement the legislation in this sphere are substantiated.

Keywords: ensuring the person security; criminal proceedings; witness protection; prosecutor’s 
office.


